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ප්රකාශනය සම්බන්ධකයන්: ඕස්කේලියානු රජකේ සහකයෝගීතාවය මධයයකේ කටයුතු කරන උප ජාතික
පාලන වැඩසටහකන් ශාස්ත්රීය නිෂ්පාදන ක ොනුකේ තවත් එක් ප්රකාශනයක් කලස කමම ග්රන්ථය
හැඳින්විව හැකිය. උප ජාතික පාලන වැඩසටහන ශ්රී ලංකාකේ පළාත් පාලනය සවිමත් කිරීකම් අරමුණින්
පළාත් පාලන ආයතනයන්කේ දරා ැනීකම් ශක්තිය, නිකයෝජනය හා දුක් ැහැට වලට පිළියම් කයදීම
යන සංරචකයන්කේ ශකයතාවය වර්ධනය කිරීම සඳහා අත්හදා බලන ලද කමොඩියුලයන් හදුන්වාදීම හා
ආයතන ත කිරීම සඳහා කටයුතු කරයි. එකමන්ම ග්රී ලංකාකේ පළාත් පාලනකේ ප්රතිසංස්කරණයන්
සඳහා උපාය මාර් යන් සංස්ථානය කිරීමත් ප්රධාන පාත්රයන්කේ ධාරිතාව වර්ධනය කිරීමට අවශය
අත්හදා බලන ලද යාන්ත්රණයන්, ක්රියාවලීන් හා කමොඩියුලයන් හදුන්වාදීමත් ශක්තිමත් කිරීමත් සිදු
කරයි.

සැ.යු. කමම ග්රන්ථකේ සඳහන් කිසිවක් ඕස්කේලියානු රජකේ මතය කපන්නුම් කනොකරන අතර එහි
අවශය කයන්ම කතෘවරයාකේ කපෞේ ලික දෘෂ්ඨිකකෝණය හා මතයන් පමණක් ැබ් කේ.
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ආසියා පදනම
ආසියා පදනම යනු ලාභ කනොලබන ජාතයන්තර සංවර්ධන සංවිධානයකි. නිරන්තර කවනස්වීම්
වලට භාජනය වන හා සංවර්ධනය කවමින් පවතින ආසියාකේ ජීවිත ශක්තිමත් කිරීම
කවනුකවන් ආසියා පදනම කැපවී සිටී. දශක හයක් තුළ ලත් අත්දැකීම් හා පන්නරය හරහා
හදුනාක න වැඩිදියුණු කළ අරමුණු 5ක් යටකත් අප ආසියා කලාපකේ සංවර්ධන කටයුතු වල
නියැකළේ. ඒවා නමින් පරිපාලනය ශක්තිමත් කිරීම, කාන්තාවන් බල ැන්වීම , වයාපාර අවස්ථා
විස්තාරණය කිරීම, පාරිසරික ඔකරොත්තු දීම වර්ධනය කිරීම හා කලාපිය සහකයෝ ය වර්ධනය
කිරීම කේ.
ආසියා පදනකමහි මේ සමා ම පිහිටා ඇත්කත් සැන් ෆ්රන්සිස්කකෝ නුවර වන අතර ආසියාකේ
හා කවොෂින්ටන් DC හි පැතිර පවතින කාර්යාල 18ක් සම ආසියා පදනම වැඩකටයුතු සිදු
කරයි. රාජය හා රාජය කනොවන සංවිධාන සම සම්බන්ධතා පවත්වන ආසියා පදනමට
ේවිපාර්ශවීය හා බහුපාර්ශවීය සංවර්ධන ආයතන,පදනම්,සහකයෝගිතාවයන් හා තනි පුේ ල ආදී
වශකයන් කනොකයකුත් ආයතන හරහා ආධාර ලාක න එයි. 2017 වර්ෂකේ අප ඇමරිකන්
කඩොලර් මිලියන 83.7 ක් සෘජුවම සංවර්ධන වයාපෘති සදහා කයදවූ අතර කපළකපොත් සහ
අකනකුත් අධයාපනික ද්රවයයන් කවනුකවන් ඇමරිකන් කඩොලර් මිලියන 8.7 ක් වැයකර ඇත.

උප ජාතික පාලන වැඩසටහන
ආර්ථික වර්ධනකේ හා ආර්ථික තික ශක්ති වර්ධනකේ නැගී එන ආර්ථික කක්න්ද්රයන් වන
ේවතීය න රවල් වල ආර්ථික ඔකරොත්තුදීකම් හැකියාව වර්ධනය උකදසා ක්රියාකාරී ආර්ථික
කක්න්ද්ර සංකල්පය ක ොඩනැගීම සඳහා ආසියානු පදනකම් ශ්රී ලංකා උප ජාතික පාලන
වැඩසටහන පළාත් පාලන ආයතන නවයක කමම වැඩසටහන ක්රියාත්මක කරනු ඇත. කමම
වැඩසටහකන් සමස්ත පුළුල් අරමුණ වනුකේ අත්දුටු අනුරූප බලාත්මක කලස ආයතන ත
කිරීමයි.
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හැඳින්වීම
පළාත් පාලන ආයතන සම්බන්ධකයන් සමීපතම ආසන්න බලධාරීන් කලස පළාත් පාලන
ආයතන වලට අවශය මඟ කපන්වීම්, උපකදස් දිම හා සහායවීම ඇතුළු අධීක්ෂණ කටයුතු
සිදුකිරීකම් කාර්යභාරය පැවරී ඇත්කත් පළාත් පාලන කකොමසාරිස්වරුන් හා සහකාර
කකොමසාරිස්වරුන් කවතය. කම් සඳහා අවශය බලතල ඒ ඒ පළාත් පාලන ආයතන සංස්ථාපිත
අණපනත් වල සඳහන්ව ඇත.
මීට අමතරව පළාත් මේටමින් පළාත් පාලන විෂයට සම්බන්ධ පහත දැක්කවන කටයුතු කමම
බලධාරීන් විසින් ඉටුකළ යුතුව ඇත.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

පළාත් පාලන ආයතන පරිපාලනය අධීක්ෂණය කිරීම
පළාත් පාලන ආයතන සඳහා උපකේශන කසේවය
පළාත් පාලන අයතන වලට මූලය ආධාර ලබා දීම
පළාත් පාලන ආයතන වල සංවර්ධන කාර්යයන් සමාකලෝචනය කිරීම
පළාත් පාලන ආයතන වල පිරිස් කළමනාකරණය

ඉහත කාර්යයන් මැනවින් ඉටු කිරීම සඳහා තමන් කවත ලිඛිත නීතිය මඟින් පැවරී ඇති බලතල
පිළිබඳව දැනුවත්වීම හා ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි අවකබෝධයක් ලබා ත යුතුව ඇත. එකමන්ම
බලතල ක්රියාත්මක කිරීකම්දී තමන් කවත පවරා කනොමැති බලතල ක්රියාත්මක කිරීමට යාකමන්
කහෝ වැරදි කලස ක්රියාත්මක කිරීමට යාම කහේතුකකොට ක න “ බලාත්රික්රමණය” (Ultra vires )
නම් වූ වරදට ලක්විය හැකිය.
එබැවින් කමම කාර්යභාරය නියමිත පරිදි හා නනතික විධිවිධානයන්ට අනුකූලව ක්රියාත්මක
කිරීමට පහසුවීම සඳහා ලිඛිත නීතිකේ ( MCO, UCO & PS Act) විවිධ ව න්ති යටකත්
දැක්කවන බලතල හා කාර්යභාරය කවන කවනම සාරාංශ ත කර කමම ප්රකාශනය තුලට
අන්තර් ත කර ඇත. ඒ අනුව පළාත් පාලන කකොමසාරිස්වරුන්ට හා සහකාර
කකොමසාරිස්වරුන්ට තමන් විසින් නනතිකව ඉටුකළ යුතු ව කීම් හා කාර්යභාරයන් පිළිබඳව
පහසුවක් ලැකබ් යැයි අකේක්ෂා කරමි.
එච්.ජී.සී. ජයතිස්ස
උපකේශක ( නීති හා පළාත් පාලන )
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01. පළාත් පාලන කදපාර්තකම්න්තුකේ ඉතිහාසය හා විකාශය
පළාත් පාලන කදපාර්තකම්න්තුකේ ඉතිහාසය හා විකාශය පිළිබඳව සාකච්ජා කිරීකම්දී එවකට
ඉංග්රීසි පාලන කාලකේ එනම් 1931 වර්ෂකේදී පත් කරන ලද කඩොනකමෝර් කකොමිසකම්
නිර්කේශ අනුව ශ්රී ලංකාකේ පළාත් පාලන කදපාර්තකම්න්තුව ස්ථාපිත කරන ලදී. කඩොනකමෝර්
යු කයන් පසු පළාත් පාලන ක්රමය කබොකහෝ දුරට වයාේත වූ අතර මහා න ර සභා, න ර සභා,
සුළුන ර සභා හා ම්සභා යනුකවන් පළාත් පාලන ආයතන 4 ක් රටපුරා වයාේත විය.
කමම පළාත් පාලන ආයතන වලට උපකදස් දීම, මඟ කපන්වීම, සහායවීම කමම පළාත් පාලන
ආයතන වල කාර්යය අධික්ෂණය පළාත් පාලන කදපාර්තකම්න්තු කවත පැවරුනු අතර
කදපාර්තකම්න්තුකේ ප්රධානියා කලස පළාත් පාලන කකොමසාරිස් තනතුර බිහි කරන ලදී. ඉන්
අනතුරුව 1946 අංක 57 දරණ පළාත් පාලන කකොමසාරිස්වරුන් පත් කිරීමට අදාළ පනතින් (
Local Government – Administratiove Regions) පළාත් පාලන කකොමසාරිස් තනතුරු
තවදුරටත් තහවුරු විය.
එවකට කකළඹ සිට ක්රියාත්මක වූ පළාත් පාලන කදපාර්තකම්න්තුව 13 වන ආණ්ඩුක්රම
වයාවස්ථා සංකශෝධනයට අනුකූලව පළාත් පාලන විෂය පළාත් සභාවලට පැවරීමත් සම ම
වර්තමානය වන විට ශ්රී ලංකාකේ සියලු පළාත් ආවරණය වන පරිදි පළාත් මේටමින්
කදපාර්තකම්න්තු 9 ක් බිහිකරලමින් පළාත් පාලන කකොමසාරිස් වරුන් 9 කදකනකු හා දිස්ත්රික්
මේටමින් සහකාර කකොමසාරිස්වරුන්ද වශකයන් වයාේත විය. පළාත් මේටමට වයාේත වූ
පළාත් පාලන කදපාර්තකම්න්තුව පළාත් පාලන කකොමසාරිස් හා සහකාර කකොමසාරිස්වරුන්ට
අණපනත් මඟින් ලැබී ඇති බලය 1989 අංක 12 දරණ ( ආනුශංගික විධිවිධාන) පනත මඟින්
තහවුරු විය.

02. පළාත් පාලන කදපාර්තකම්න්තු බලධාරීන් සතු ව කීම් හා බලතල
ව කීම්
පළාත් පාලන කදපාර්තකම්න්තුව පිහිටුවීකම් පහත දැක්කවන අරමුණු හා අකේක්ෂාවන්
සාක්ශාත් කර ැනීම උකදසා කටයුතු කිරීකම් ව කීම කදපාර්තකම්න්තුකේ අදාල බලධාරින්
කවත පැවකර්.
i.

පළාත් පාලන ආයතන වලට දැනුම සපයන නිළධාරි සංචිතයක් කලස කටයුතු කිරීම.
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ii.

මිතුකරකු, හිතවකතකු හා මඟ කපන්වන්කනකු යන ආකල්ප වලින් පළාත් පාලනය
කපෝෂය කිරීමට උපකාරි වීම.

iii.

පළාත් පාලන ආයතන වලට අවශය මානව හා කභෞතික සම්පත් ලඟා කර දීම.

iv.

පළාත් පාලන ආයතන වුහකේ ක්රියාකාරිත්වය පිළිබඳ අධීක්ෂණය හා කාර්ය සාධනය
වර්ධනය කිරීම සඳහා අවශය කටයුතු කිරීම.

බලතල
i.

පළාත් පාලන ආයතන සංස්ථපිත නීතීන් වූ මහා න ර සභා ආඥා පනත, න ර සභා
ආඥා පනත හා ප්රාකේශීය සභා පනත යටකත් සෘජුවම බලතල පවරා ඇත. ඊට අමතරව,
(අ) පවත්නා නීතීන් යටකත් ආණ්ඩුකාර වරයා කහෝ විෂය භාර අමාතයවරයා විසින්
ැසේ පත්රකේ පල කරන නියමයක් මගින්ද බලතල පැවරීම්කර ඇත.
(ආ)පරිපාලනමය වශකයන් පළාත් සභාව විසින් කහෝ විමධය ත අයවැය ප්රතිපාදන
යටකත් දිස්ත්රික් කල්කම්/කහෝ කවනත් කර්ඛීය අමාතයාංශ කල්කම් වරුන් විසින් බලතල
පවරනු ලැබු අවස්ථාද ඇත.

03. පළාත් පාලන කදපාර්තකම්න්තු ප්රධානීන් හා උප ප්රධානීන්තමන් සතු බලතල
හා ව කීම් පිළිබඳ දැනුවත්වීකම් අවශයතාවය.
පළාත් පාලන ආයතනන වලට අවශය උපකදස් දීම, මඟ කපන්වීම හා අධීක්ෂණයට අදාලව
පහත දැක්කවන නනතික විධිවිධානයන් පිළිබඳ දැනුවත්වීම අතයාවශය කාරණයක් කේ.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

උත්තරීතර නීතිය වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව
ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව යටකත් ප්රතිපාදිත මූලික අයිතිවාසිකම්
ස්වභාවික යුක්තිකේ මූලධර්ම
පළාත් පාලන ආයතන සංස්ථාපිත ප්රධාන නීතීන් සහ එකී නීතින් යටකත් (MCO, UCO
& PS Act.) ප්රකාශිත කරගුලාසි නිකයෝ හා අතුරු නීති
පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත යටකත් වන ව කීම් සහ කාර්යභාරය සහ
කතොරතුරු දැන ැනීකම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත යටකත් ඇති ව කීම් හා
කාර්යභාරය.

පළාත් පාලන ආයතන සංස්ථාපිත ලිඛිත නීතිකේ විධිවිධානයන්ට අනුකූලව පළාත් පාලන
කකොමසාරිස් හා සහකාර කකොමසාරිස් සතු බලතල හා කාර්යභාරයන් පිළිබඳ කතොරතුරු පහත
දක්වා ඇත.

04. පළාත් පාලන කකොමසාරිසවරයා කවත පැවරී ඇති බලතල හා කාර්යභාරය
පළාත් පාලන ආයතන වලට මඟ කපන්වීම, උපකදස් දීම හා සහායවීකම් ප්රමුඛ
කාර්යභාරයට අමතරව ඒ ඒ පළාත් පාලන ආයතන සංස්ථාපිත අණ පනත් යටකත්
පහත දැක්කවන බලතල හා ව කිම් පළාත් පාලන කකොමසාරිස්වරයා කවත පැවරි ඇත.
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4.1 මහා න ර සභා ආඥා පනත යටකත් පැවරී ඇති බලතල හා ව කීම්.
මහා න ර සභා ආඥා පනත යටකත් පළාත් පාලන කකොමසාරිස්වරයාට පැවරී
ඇති වයවස්ථාපිත බලතල ප්රමානය සීමා සහිතය.

නනතික
කයොමුව

බලතල හා කාර්යය

190 ව න්තිය

මහා න ර සභා අරමුදකල් ගිණුම් සම්බන්ධකයන් වූ ලැබීම් සහ
වියදම් පිළිබද ප්රකාශය ැසේ පත්රකේ පළ කිරීම

මහා න ර සභාව විසින් එක් එක් වර්ෂයක් තුලදී ක්රියාත්මක කර ඇති
කටයුතු පිළිබඳව සාමානය සමීක්ෂණයක් පවත්වා නිරීක්ෂණය වූ
කරුණු හා කතොරතුරු ඇතුලත් වාර්තාවක් පිළිකයල කර මහා න ර
සභාකේ
න රාධිපතිවරයා කවත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
න රාධිපතිවරයා විසින් එකී වාර්තාව ලැබීකමන් පසු එලකඹන
රැස්වීකම්දී එය සභා ත කළ යුතුය.
ඉහත කී වාර්ෂික වාර්තාව සකස් කිරීකම්දී සභාව විසින් පරිහරණය
317(2)(1)
කරන
කහෝ පවත්වාක න යන කහෝ නිශ්චල කේපලක් කහෝ
(අ) (ආ) (ඇ)
ආයතනයක් කහෝ කිසියම් වයාපෘතියක් පරීක්ෂා කිරීම, මහා න ර
ව න්තිය
සභාවක සන්තකකේ කහෝ පාලනය යටකත් පවතින කපොතක් කහෝ
කල්ඛනයක් ඉල්ලා පරීක්ෂා කිරිම, හා අවශය යැයි සලකනු ලබන
කතොරතුරු සපයන කලස මහා න ර සභාවට නියම කිරීම.
317 (1)
ව න්තිය

❖ මීට අමතරව පළාත් පාලන විෂයභාර අමාතයවරයාට මධය පාලනය යටකත්
පැවරී ඇති බලතල ක්රියාත්මක කිරීකම් කාර්ය කබොකහෝ විට පවරනු ලබන්කන්
පළාත් පාලන කකොමසාරිස්වරයා කවත කේ.

4.2.න ර සභා ආඥා පනත යටකත් පැවරී ඇති බලතල හා ව කීම්
නනතික
කයොමුව
27(3) ව න්තිය

බලතල හා කාර්යය

සභාපති ධූරය හා උප සභාපති ධූරය යන ධූර 2
ම හිස්ව ඇති අවස්ථාවක උපසභාපති ධූරය
හිස් වීමත් නව සභාපතිවරකයකු කතෝරා
පත්කර ැනීමත් අතර කාල සීමාව තුල
සභාකේ කල්කම් විසින් 193 ව න්තිය යටකත්
සාදනු ලබන රීති වලින් නියම කරනු ලැබිය
හැකි සීමා කිරීම් වලට හා කකොන්කේසි වලට
යටත්ව සභාව කවනුකවන් වියදම් දැරීම කපොදු
අරමුදලින් ක වීම් කිරීම සභාපතිවරයාකේ

8

බලතල කටයුතු හා කාර්යයන් ක්රියාත්මක
කිරීම අනුමත කිරීකම් බලය කකොමසාරිස්වරයා
සතුකේ.
36 අ (4)
උපව න්තිය

39(2) උප
ව න්තිය

විෂයභාර අමාතයවරයා විසින් කහෝ පළාත්
පාලන කකොමසාරිස් වරයා විසින් කලින් කල
වාණිජ කහෝ කාර්මික වයවසායක නියුක්ත වී
සිටින යම් න ර සභාවකට එකි වයාපාරය
පවත්වාක න යාම කහෝ
නුකදනු කිරීම
සම්බන්ධකයන් සාමානය කහෝ විකශේෂ විධාන
කදනු ලැබිය හැකි අතර, සභාව විසින් ඒ විධාන
ක්රියාත්මක කරනු ලැබිය යුතුය .
සභාකේ වියදමක් සිදුවන කාර්යයක් කහෝ
වැඩක් සම්බන්ධව වූ යම් ගිවිසුමක් අනුමත
කිරීම සභාව විසින් පැහැර හැරිය කහොත්,
සභාපති වරයාට එම ගිවිසුමට ඇතුලත් වීම
සඳහා අනුමැතිය දීම.

174 අ ව න්තිය

න ර සභාවට නියම වී ඇති යම් කාර්යයක්
ඉටු කිරීකම් කාර්යය සඳහා කහෝ අවශය යැයි
සභාපතිවරයා සලකන යම් වැඩක් කිරීකම්
කාර්ය සඳහා ණයක් ලබා ැනීම, අනුමත
කිරීම සභාව විසින් පැහැර හරිනු ලැබුවකහොත්
සභාපතිවරයා විසින් අනුමැතිය ලබා ැනීම
සඳහා අනුමැතිය ලබා දීම.

176 (1)
ව න්තිය

න ර සභාව විසින් පවත්වාක න යායුතු ගිණුම්
කපොත් වල ආකෘති හඳුන්වා දීමට හා එකි
ආකෘති අනුව ගිණුම් කපොත් තබා ත යුතු
බවට නියම කිරීම

177 (1)
ව න්තිය

වාර්ෂික අවසාන ගිණුම් පිළිකයළ කිරීම හා
ප්රසිේධ කිරීමට අනුමැතිය ලබා දීම

178(1)
ව න්තිය
180(1) (2)
ව න්තිය

අයවැය කල්ඛණය පිළිකයළ කිරීමට අදාල
ආකෘති නියම කිරීම
න ර සභාවක් විසින් මුදල් වර්ෂය අවසාන
වීකමන් පසු හැකිතාක් ඉක්මනින්, පළාත්
පාලන කකොමසාරිස් වරයා විසින් නියම කරනු
ලබන ආකෘතියකින් යුක්ත වාර්ෂික පරිපාලන
වාර්තාවක් පිළිකයළ කර ඉදිරිපත් කිරිම

183(3) සහ (5)
උප ව න්ති

වි ණන අධිභාරයකට විරුේධව අභියාචනා
සම්බන්ධ කටයුතු කිරීම හා එකි අධිභාර
බලාත්මක කිරීම හා අයකර ැනීමට අවශය
කටයුතු කිරීම.

184(1) (ඇ)
ව න්තිය

අමාතයවරයාකේ නැතකහොත් පළාත් පාලන
කකොමසාරිස් වරයාකේ නියමයන්ට, උපකදස්
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වලට කහෝ නිර්කේශයන්ට සභාපතිවරයා කහෝ
සභාවක් කහෝ න ර සභාවක යම් සභිකකයකු
කහෝ නිරතුරුවම අකීකරුවීම නැතකහොත් ඒ
නියමයන්, උපකදස් කහෝ නිර්කේශ කනොතකා
හැරීම පිළිබඳව ප්රමානවත් සාක්ෂි ඇති බව
අමාතයවරයා කවත කපන්වා දීම
 එවන්
අවස්ථාවක
එවන්
සභාපතිවරකයකු/ සභිකයකු ධූරකයන්
ඉවත් කිරීමට කහෝ සභාව විසුරුවා
හැරීමට අමාතයවරයා කවත බලය වන
බව සැලකිල්ලට ත යුතුය.

191(2)
ව න්තිය

188 ව න්තිය යටකත් වියදම් කරනු ලබන
ණය මුදලක් ලබා දීමට ප්රාකේශීය ණය සහ
සංවර්ධන කකොමසාරිස්වරයකු කලස හිමි වන
බලය.

195 ව න්තිය

යම් න ර සභාවක් විසින් පරිපාලනය කරනු
ලබන න රය ඇතුලත, කපොදු කසෞඛයාරක්ෂාව
හා කපොදු ආරක්ෂාව අරභයා තයුතු ප්රතිපත්ති
පිළිබද කයෝජනාවන් ඉදිරිපත් කිරීම

196 (අ) (ආ)
(ඇ)

• න ර සභාවක් විසින් කහෝ එහි පාලනය
යටකත් කහෝ පාවිච්චි කරනු ලබන,
පරිහරණය
කරනු
ලබන
කහෝ
පවත්වාක න යනු ලබන යම් කපොදු
ක ොඩනැගිල්ලක්, නිශ්චල කේපලක්, කහෝ
ආයතනයක් කහෝ න ර සභාකේ විධානය
යටකත් කරක න යන යම් වැඩක් පරික්ෂා
කිරීම
• න ර සභාවක සන්තකකේ කහෝ පාලනය
යටකත් ඇති කපොත්පත් කහෝ කල්ඛණ
ක න්වා පරික්ෂා කිරිම,

197 ව න්තිය

• සභාකේ කහෝ සභාකේ යම් කාරක සභාවක
කටයුතු වලට කහෝ කාර්යයන්ට අදාළ
ප්රකාශ, ගිණුම් වාර්තා, කහෝ කල්ඛණ වල
පිටපත් ඉල්ලා සිටීම.
පළාත් පාලන කකොමසාරිස්වරයාට කහෝ තත්
කාර්ය සඳහා බලය ලබා කදන ලද
නිලධාරිකයකුට න ර සභාකේ සභාපතිවරයා
විමසා, න රසභාව විසින් පරිපාලනය කරනු
ලබන න රය ඇතුලත තම තමන්කේ
කර්තවයය යථා පරිදි ඉටු කිරීම සඳහා න ර
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සභාකේ නිලධරයන්ට ඇති පරිදිම ඇතුළු වී
පරික්ෂා කිරීකම් බලය හා අධිකාරය ඇත.
198 ව න්තිය

199 ව න්තිය

න ර සභාකේ කටයුතු හා ක්රියාකාරිත්වය
පිළිබඳව වාර්ෂික සමීක්ෂණයක් කර,
නිරීක්ෂිත කතොරතුරු අන්තර් ත වාර්තාවක්
පිළිකයළ කර සභා ත කිරීම සඳහා න ර සභා
සභාපති කවත කයොමු කිරීකම් බලය.
න ර සභාකේ වාර්ෂික අයවැය කල්ඛණය හා
එකී අයවැය කල්ඛනකේ සිදු කරන යම් කවනස්
කිරීම් කහෝ ඒ හා සම්බන්ධිත සියලු වාර්තා
කහෝ විස්තර, ලබා ැනීමට ඇති බලය .

201 ව න්තිය

න ර
සභාකේ
කටයුතු
පිළිබඳව
සමාකලෝචනයක් කර වාර්ෂිකව පරිපාලන
වාර්තාවක් පිළිකයල කකොට පල කිරීම
කකොමසාරිස්වරයාකේ කාර්යයක් කේ. ඒ සෑම
වාර්තාවක්ම
සහ
සමාකලෝචනයක්ම
පාර්ලිකම්න්තුව ( වර්මානකේ පළාත් සභාව)
කවත ඉදිරිපත් කරනු ලැබීය යුතු.අතර
කකොමසාරිස් වරයා විසින් තීරණය කරනු
ලබන ආකාරයකට ප්රසිේධියට පත් කල යුතුය.

202 ව න්තිය

.
න ර සභා 2ක් කහෝ කිහිපයක් අතර කහෝ
න ර සභාවක් සහ කවනත් පළාත් පාලන
ආයතන
අතර
ඒවාකයහි
අයිතිවාසිකම්,බලතල,කාර්යය කහෝ බැදීම්
පිළිබද යම් ප්රශ්නයක් පැන නැගුන අවස්ථාවක
සියලු පාර්ශවයන් එක
වුවකහොත් සියලු
පාර්ශවයන් එක කනොවන අවස්ථාවක යම්
පාර්ශවයක ඉල්ලීම මත කහෝ එම ආරවුල
අමාතයවරයා විසින් කකොමසාරිස්වරයාට
කයොමු කල හැක. එහිදී එම කාරණා
සම්බන්ධකයන් අවසන් නියමයක් කිරීකම්
බලය කකොමසාරිස්වරයා සතු කේ.

204 ව න්තිය
යම් න ර සභාවක් තුල සිදුවන යම් කරුණක්
සම්බන්ධකයන් න ර සභා ආඥාපනත යටකත්
කනොවන
කවනත්
නීතියක්
යටකත්
අමාතයවරයා කවත පැවරී ඇති යම් බලයක්
අමාතයවරයා විසින් ැසේ පත්රකේ පල කරන
ලද නියමයක් මගින් කකොමසාරිස්වරයා කවත
පැවරීකමන්
අනතුරුව
එවන්
බලතල
ක්රියාත්මක කිරීම.
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241 ව න්තිය

න ර සභාව විසින් කරනු ලබන කයෝජනා
සම්මතයක් මත තීරණය වන කසේවක වැටුේ,
විශ්රාම වැටුේ පිළිබඳව අතෘේතියට පත් යම්
නිලධරකයකු කහෝ කසේවකකයකු විසින්
ඉදිරිපත් කරන අභියාචනා භාර ක න ඒ
පිළිබදව කකොමසාරිස්වරයා විසින් න ර සභාව
විසින්
නු ලැබිය හැකි අන්දකම් සුදුසු
විධිවිධාන නියමයක් මගින් සැලැස්වීම.

4.3 1987 අංක 15 දරණ ප්රාකේශීය සභා පනත යටකත් පැවරී ඇති බලතල හා ව කීම්.
නනතික
කයොමුව
19(1) (1)
ව න්තිය

බලතල හා කාර්යය
ප්රාකේශීය සභාවට අවශය යැයි සලකන සියළු
තනතුරු කහෝ නිල ඇති කිරීමට සභාව තීරණය
කිරීකම්දී ඒ සඳහා පළාත් පාලන කකොමසාරිස්
වරයාකේ පුර්ව ලිඛිත අනුමැතිය ලබා දීම.

19(3)
ව න්තිය

යම් වාණිජ කහෝ කර්මාන්ත වයවසායක නිරත
යම් ප්රාකේශීය සභාවක් කවත, එය පවත්වාක න
යාම කහෝ, එහි කටයුතු කරක න යාම කහෝ
පිළිබඳව සාමානය කහෝ විකශේෂ විධාන ලබාදම.

19(4)
ව න්තිය

සභාව විසින් පවත්වාක න යන වාණිජ හා
වයවසාය වලට අදාළ වාර්තා, ගිණුම් සහ කවනත්
කතොරතුරු සභාකවන් ලිඛිතව ඉල්ලා විධාන
කිරීකම් බලය

124 ව න්තිය

ප්රාකේශීය සභාවට අදාලව ප්රාකේශීය සභා පනත
යටකත් සාදන ලද සියළුම අතුරු වයවස්ථාවල
පිටපත් මහජනතාවකේ පරීක්ෂාවට විවෘතව
තැබීම විකිනීමට විධිවිධාන කයදීම.

172(8)
ව න්තිය

වි ණකාධිපති විසින් යම් තැනැත්කතකු කවත
අධිභාර සහතිකයක් නිකුත් කිරීකමන් අනතුරුව
අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කර කනොමැති විකටක
අදාල අධිභාර මුදල දින 14 ක් තුල ලබා ැනීම

172 (9) (10)
ව න්තිය

යම් තැනැත්කතකු විසින් ක විය
මුදල පළාත් පාලන කකොමසාරිස්
කනොලැබුවකහොත්, එය අධිකරණය
කර, එකී අධිභාර මුදල දඩයක්
ැනීම

172 (11)
ව න්තිය

අමාතයාංශ කල්කම්වරයා විසින් කරනු ලැබූ යම්
නියමයක් මගින් යම් තැනැත්කතකුක න් අයකර
නු ලැබිමට
විධාන කරන ලද යම් මුදලක්
වි ණන අධිභාරයක් අයකර
නු ලබන

යුතු අධිභාර
කවත ක වනු
කවත කයොමු
කලස අයකර

12

ආකාරයට එකී මුදල අදාල තැනැත්තාක න්
වහාම අයකර ැනීම..
175 (1) (2)
ව න්තිය

සභාවක කයෝජනා සම්මතයක් මඟින් බලය
කදනු ලැබූ යම් වැය විෂයක නීතයානුකූලභාවය
පිළිබඳ පළාත් පාලන කකොමසාරිස් වරයාකේ
නි මනය සහකාර කකොමසාරිස්වරයා මඟින්
අදාල පළාත් පාලන ආයතනය කවත දැනුම් දීම

181 ව න්තිය

සභාවට පැවරී ඇති යම් කාර්යයක් ඉටු කිරීකම්
කහෝ යම් කටයුත්තක් කරක න යාකම් කාර්යය
සඳහා ණයක් ලබා ැනීම සභාව විසින් අනුමත
කනොකල අවස්ථාවකදී ණය අයදුම්පත් අනුමත
කිරීකම් බලය

191(1)
ව න්තිය

කේශීය ණය සංවර්ධන කකොමසාරිස්වරුන් විසින්
ප්රාකේශීය සභාව කවනුකවන් ණය මුදල් පළාත්
පාලන කකොමසාරිස් වරයාට ලබාදිය හැකිය.

191(2)
ව න්තිය

ණය සඳහා ප්රාකේශීය සභා වරිපනම් සහ බදු
උ සට ැනීකම් බලය.

193 ව න්තිය

ප්රාකේශීය සභා පනත මගින් කහෝ ඒ යටකත්
පළාත් පාලන කකොමසාරිස් කවත පවරා ඇති කහෝ
නියමකර ඇති යම් බලයක්, කාර්යයක් කහෝ
කර්තවයයක් සහකාර කකොමසාරිස් වරයාට
පැවරීමට බලය ඇත.

195 ව න්තිය

මහජන කසෞඛය කහෝ ආරක්ෂාකේ යහපත
උකදසා වූ ප්රතිපත්ති සම්බන්ධකයන් නිර්කේශයන්
ඉදිරිපත්
කිරීමට
පළාත්
පාලන
කකොමසාරිස්වරයාට බලය ඇත.

196 (1) (අ)
ව න්තිය

ප්රාකේශීය සභාවක් මගින් කහෝ එහි පාලනය
යටකත් භාවිතා කරන කහෝ පදිංචිව සිටින යම්
කපොදු ක ොඩනැගිල්ලක් නිශ්චල කේපලක් කහෝ
ආයතනයක් නැතකහොත් ප්රාකේශීය සභාකේ
විධානය යටකත් කරක න යන යම් වැඩක්
පරීක්ෂා කිරීමට බලය ඇත.

196 (1) (ආ)
ව න්තිය

ප්රාකේශීය සභාකේ සන්තකකේ කහෝ පාලනය
යටකත් ඇති කහෝ කල්ඛන කිසිවක් ඉල්ලා සිටීමට
හා පරික්ෂා කිරීමට කහෝ භාරයට
ැනීමට
බලතල ඇත.

196 (1) (ඇ)
ව න්තිය

ප්රාකේශීය සභාවක මුදල් කහෝ කවනත් කේපල
පරීක්ෂා කිරීම සඳහා කහෝ සතයායනය කිරීම
සඳහා ඉදිරිපත් කරන කලස විධාන කිරීමට
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නනතික බලතල පැවරී ඇත.

4.4

196 (1) (ඈ)
ව න්තිය

ප්රාකේශීය සභාකේ පරිපාලනයට අදාල යම්
කාරණයක් සම්බන්ධකයන් කහෝ ප්රාකේශීය සභාව
කම් පනත කහෝ කවනත් යම් නීතියක් යටකත් වූ
බලතල ක්රියාකේ කයදවීම හා කාර්ය හා කර්තවය
ඉටු කිරීම සම්බන්ධකයන් පරීක්ෂා කිරීමට
හැකියාව ඇත

196 (1) (ඉ)
ව න්තිය

ප්රාකේශීය සභාවට කහෝ එහි යම් කාරක සභාවකට
අදාල වන්නාවූ ප්රකාශ, ගිණුම්, වාර්තා කහෝ
කල්ඛන වල පිටපත් ඉදිරිපත් කරන කලසට යම්
ප්රාකේශීය සභාවකට නියම කිරීමට බලතල පැවරී
ඇත.

197 ව න්තිය

පළාත් පාලන කකොමසාරිස්වරයා විකශේෂකයන්
පවරන ලද නිලධාරිකයකු මඟින්
බලතල
ක්රියාත්මක කිරීමට හැකියාව ඇත.

2012 අංක 22 දරණ පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීකම්
(සංකශෝධන ) පනත යටකත් පැවරී ඇති බලතල, ව කීම් හා කාර්ය භාරය
යකථෝක්ත පනකත් 66 ඇ (1) හා (2) ව න්ති වල ඇති නනතික විධිවිධානයන් අනුව
පහත දැක්කවන කාර්යයන් ඉටු කිරීම පළාත් පාලන කකොමසාරිස් කවත පැවරී ඇත.
“යම් පළාත් පාලන ආයතනයක සමස්ථ ආසන සංඛයාකවන් 50% කට අඩු සංඛයාවක්
යම් පිළි ත් කේශපාලන පක්ෂයක් කහෝ යම් ස්වාධීන කණ්ඩායමක් විසින් ලබාක න
ඇති අවස්ථාවක දී එම පළාත් පාලන ආයතනකේ න රාධිපති වරයා කහෝ සභාපති
වරයා කත්රීකම් කාර්ය භාරය ”

05. පළාත් පාලන සහකාර කකොමසාරිස් වරයා සතු බලතල හා ව කීම්
පළාත් පාලන ආයතන සංස්ථාපිත ප්රධාන අණ පනත් අනුව, පළාත් පාලන සහකාර
කකොමසාරිස්
වරයාට බලතල පැවරී ඇත්කත් න ර සභා සහ ප්රාකේශීය සභා
සම්බන්ධකයන් පමණක් කේ.
6.1 255 අධිකාරය වූ න ර සභා ආඥා පනත යටකත් පළාත්
පාලන සහකාර කකොමසාරිස් වරයාට පැවරී ඇති බලතල
පහත දැක්කවන අවස්ථාවලදී න ර සභාවක් සම්බන්ධව කාර්යයන් ඉටු කිරීමට සහකාර
කකොමසාරිස් වරයාට බලතල හා ව කීම් පැවකර්.
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නනතික
කයොමුව
184(1ආ) (i)
සහ (iii) උප
ව න්ති

බලතල හා කාර්යය
184(1) ව න්තිකේ සදහන් ප්රතිපාදන යටකත්
න ර සභාවක සභාපති වරයාකේ
ධූරය
තාවකාලිකව නතර කර ඇති විට, එම කටයුතු
ඉටු කිරීමට උප සභාපතිවරයාද කනොමැති
විකටක (උප සභාපතිවරයාකේ ධුරයද නතර
කර තිබීම කහෝ එම ධුරය හිස්ව තිබිම)
විෂයභාර අමාතයවරයාකේ නියමය පිට න ර
සභා සභාපති වරයාකේ කාර්යයය ඉටු කිරීම
න ර සභාව විසුරුවා ඇති විකටක කහෝ න ර
සභාවම
අත්හිටුවා
ඇති
විකටක
අමාතයවරයාකේ නියමය පිට සභාකේ
සභාපතිවරයාකේ කාර්යය ඉටු කිරීම

6.2 1987 අංක 15 දරණ ප්රාකේශීය සභා පනත යටකත් සහකාර

කකොමසාරිස් වරයාට

පැවරී ඇති බලතල හා ව කීම්.
නනතික
කයොමුව

බලතල හා කාර්යය

10(4)
ව න්තිය

ප්රාකේශීය සභාවක සභාපතිවරයා කවත
ඉදිරිපත් කරන ලද යම් ඉල්ලිමක් ලැබි දින 7
ක් ඇතුලදී විකශේෂ මහා සභා රැස්වීමක්
කැඳවීම සභාපතිවරයා ප්රතික්කෂේප කරනු
ලැබුවකහොත් කහෝ හිතාමතාම පැහැර හරිනු
ලැබුවකහොත් ඉන් ඉක්බිති ඕනෑම අවස්ථාවක
පළාත් පාලන සහකාර කකොමසාරිස්වරයා
විසින් විකශේෂ සභා රැස්විමක් කැඳවීමටත් එකී
රැස්වීකම්
මුලසුන දැරිමට කහෝ මුලසුන
දැරීමට කවනත් නිලධරකයකු කයදවීමත්
නිතයානුකූල කේ.

133 ව න්තිය

ප්රාකේශීය සභා අරමුදලින් දරනු ලබන සියළු
ක වීම් සඳහා වූ කචක්පත් කහෝ අණකර
පළාත් පාලන සහකාර කකොමසාරිස් වරයාකේ
අනුමැතියට යටත්ව, තත් කාර්යය සඳහා
ප්රාකේශීය සභාව විසින් විකශේෂකයන් බලය
පවරන ලද නිලධරයන් කදකදනකු විසින්
අත්සන් කරනු ලැබිය යුතුය.

134 (1)
ව න්තිය

ප්රාකේශීය සභා පාලන බල ප්රකේශය තුල
පිහිටි වරිපනම් බේදට යටත් කනොවන්නාවූ
ආර්ථික හා යටිතල පහසුකම් වලින් යුත්
දියුණු වූ ප්රකේශ ප්රාකේශීය සභාව විසින් හඳුනා
15

ැනීකමන් අනතුරුව එය දියුණු කළ
ප්රකේශයක් කලස අනුමැතිය දී එය ැසේ පත්රය
මඟින් ප්රකාශයට පත් කිරීකම් නනතික බලය
හා ව කීම පළාත් පාලන සහකාර
කකොමසාරිස් වරයා සතු කේ.
140(1)
ව න්තිය

ප්රාකේශීය
සභාවක
අලුතින්
කේපල
තක්කසේරුවක් කිරීම සඳහා ප්රාකේශීය සභාව
විසින් පත් කරනු ලබන ප්රධාන තක්කසේරුකරු
කනොවන යම් තැනැත්කතකු කහෝ තැනැත්තන්
විසින් තක්කසේරු කිරීකම් කාර්යය කරවන්කන්
නම් ඒ සඳහා
පළාත් පාලන සහකාර
කකොමසාරිස්වරයාකේ අනුමැතිය ලබා ත
යුතුව ඇත.

148(6)

ප්රාකේශීය සභා පනත යටකත් වාහන හා සත්ව
බේදට
යටත්
යම්
වාහනයක්
(පාපැදියක්/කරත්තයක් /අත් කරත්තයක්/
රික්කෂෝවක්) කහෝ සකතකු
(අශ්වකයක්/
කපෝනිකයක්/කකොටළුකවක්/ඇකතක්) ප්රාකේශිය
සභා එකකට වඩා වැඩි
ප්රාකේශිය සභා
සීමාවන් ඇතුලත පාවිච්චි කරනු ලබන්කන්
නම් එවැනි ප්රශ්ණ ත අවස්ථාවකදී ඒ පිළිබඳ
තීරණයක් දිකම් අධිකාරය ප්රාකේශීය පළාත්
පාලන සහකාර කකොමසාරිස් සතු රාජකාරි
ව කිමක් කේ.

171 (ආ) (ඇ)
ව න්තිය

ප්රාකේශීය
සභාවක
වාර්ෂික
කල්ඛනයට අදාල ව කීම්

175 (1)
ව න්තිය

ප්රාකේශීය සභාවක කයෝජනා සම්මතයක්
මඟින් බලය කදනූ ලැබූ වැය විෂයක
නිතයානුකූලභාවය පිළිබඳ ප්රාකේශීය සභාවක්
කරනු ලබන විමසීමක් ැන පළාත් පාලන
කකොමසාරිස් වරයාකේ නි මනය, අදාල
පළාත් පාලන ආයතනයට දැනුම් දීම පිලිබඳව
ව කීම පැවරී ඇත්කත්
පළාත් පාලන
සහකාර කකොමසාරිස් කවත කේ.

185 (3)

සභාපතිවරයා සහ උප සභාපතිවරයා කේ
ධූරයන් දැරීම අත් හිටුවා ඇති අවස්ථාවකදී
අමාතයවරයාකේ
නියමය
අනුව
සභාපතිවරයාකේ කාර්යය හා කර්තවයයන්
ඉටු කිරීමට ඇති බලය

193 ව න්තිය

පළාත් පාලන කකොමසාරිස්වරයා විසින්
සාමානයකයන් කහෝ විකශේෂකයන් ලිඛිතව
පවරනු ලබන බලතල
පළාත් පාලන

අයවැය

16

කකොමසාරිස් වරයාකේ විධිවිධානයන්ට හා
පාලනයට යටත්ව ක්රියාත්මක කිරීකම් කහෝ
ඉටු කිරීමට සහකාර කකොමසාරිස්වරයාට
බලතල ඇත.

fuu f,aLkh i|yd Woõ jQ fmd;a
1. 1987 අංක 15 කරණ ප්රාකේශිය සභා පනත
2. 255 අධිකාරය වූ න ර සභා ආඥා පනත
3. 252 අධිකාරය වූ මහා න ර සභා ආඥා පනත
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